
  
 
 
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering Saunameestervereniging d.d. 21 januari 2018  

Locatie: Thermen  Houten.  

Aanwezige bestuursleden; John den Boef, Harry Mensink, Mary Mensink, Ria Reuvekamp 

en Gerda Kennedy (notulist) 

De aanwezige leden zijn: Adri van der Veer, Barry Jacobs, Bastiaan van der Werf, Deborah 
Longayroux, Hans Spitsbaard, Jannie van der Veer, Jim Cornelissen, John Werk, Marcel Adelaar, 
Marcel van der Wolf, Marian Burghout, Martijn Alles, Mirjam Henzen, Monique van der Wolf, Paula 
Verhoef, Piet Oostwal, Raymont Longayroux, René Reuvekamp, René Thijssen, Ron Koelewijn, Ron 
Molenbroek, Trien Moesman, Vincent Praster, Wilfried de Herdt, Wim Moesman, Yvonne Oostwal 
 

 

1. Opening 

John opent om 17.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. 

Hij bedankt Thermen Houten voor de gastvrijheid als vergaderlocatie en de gratis sauna-

entree voor de aanwezigen. 

2. Notulen ledenvergadering 10-2-2017 

Er zijn geen aan- of opmerkingen op de notulen. Deze worden goedgekeurd en kunnen 

gepubliceerd worden op de website. 

3. Bestuur 

Volgens het huishoudelijk regelement is binnen het rooster Mary Mensink aftredend. Zij 

stelt zich ook weer herkiesbaar als bestuurslid. Er zijn geen andere kandidaten.  

Hiermee wordt zij opnieuw als bestuurslid aangesteld. 

4. Begroting 2018 

Harry loopt de begroting 2018 door en licht de onderdelen toe. De ledenvergadering is 

akkoord met de begroting 2018. 

 

5. Event 2018 

Op dit moment zijn er 30 inschrijvingen, waaronder 4 duo inschrijvingen. Een 

tegenvallend aantal. Er worden nog inschrijvingen verwacht in de komende week. 

 

Deelnemende sauna’s: Lomm, Devarana, Den Ilp, Houten, Goirle, de Woudfennen en 

Apeldoorn. De planning wordt z.s.m. bekend gemaakt. 

Ron Koelewijn vraagt waarom Saré en Binnenmaas niet benaderd zijn mede om het 

draagvlak weer te vergroten. Mary meldt dat het aantal sauna’s matchend is met het 

aantal deelnemers. 

Na het event wordt er een tweede ledenvergadering georganiseerd zodat het event 

sneller kan worden geëvalueerd. 

Er is een oproep gedaan voor nieuwe juryleden. Na deze vergadering zullen degenen die 

zich hebben aangemeld een gesprek met het bestuur hebben De opzet is dat er nieuwe 

juryleden worden aangetrokken om deze af te wisselen. 

Harry en Gerda zullen dit jaar als jurycoach fungeren. 
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De leden wordt om hun mening gevraagd inzake de weging of handhaving van de 

publieksjury.  

De aanwezige leden vinden de mening van het publiek belangrijk. De weging mag 30/70 

blijven. In praktijk blijkt de publieksjury niet van grote invloed op de uitslag te zijn. Er 

wordt voorgesteld een systeem te maken die de deelnemers waardeert ten opzichte van 

elkaar. Na het zien van alle opgietingen en 1e, 2e en derde plaats en dit in de 

puntentelling te verrekenen. 

 

6. Rondvraag 

Vincent vraagt rekening te houden met de fysieke zwaarte van de kampioenschappen en 

het aantal eventdagen naar 1 per week terug te brengen. Zijn punt is duidelijk maar er 

moet ook rekening gehouden worden met voorkeuren, feestdagen en vakantie en zoveel 

mogelijk afronden van de voorrondes in maart. 

Debora meldt dat het muntjessysteem ervoor zorgt dat de plaatsen in de sessies eerlijker 

verdeelt worden. Dit systeem zal komend jaar worden gehandhaafd. 

Ron M. Wie controleert of de cabine netjes wordt achter gelaten tijdens de wedstrijd. In 

principe is de taak van de jurycoach. Geur die nog in de cabine hangt is in ieder geval 

niet een punt waarop binnen het juryrapport aftrek voor wordt gegeven. 

 

Ria  Zijn er nog mensen die de najaarsactiviteit mee willen organiseren? Deborah 

meldt zich aan. 

Rob Gommans heeft middels een ingezonden brief vragen gesteld over de jurering en 

evaluatie van het juryrapport. Hij heeft de indruk dat er geen evaluatie en verbetering 

plaatsvind. 

John legt uit dat in 2014 is gestart met het juryrapport zoals dit nu bestaat. De eerste 

aanzet is gegeven door de saunameesterwerkgroep maar hier is toen nog  niets 

concreets uitgekomen. Daarna heeft Jelle een aantal punten op papier gezet. Hiervan is  

door John en Gerda een rapport opgesteld en dit is in gebruik genomen in 2015. Rogier 

heeft hierna de normering in het rapport aangepast en dit is gebruikt vanaf de 

kwartfinales van dat jaar. Aan het eind van dit jaar is er geëvalueerd door de juryleden. 

Hierna zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan en ook is er een tips en tops formulier 

toegevoegd.  

Ook is er een evaluatie gedaan door Rob en Rogier via een web-enquête. De 

aanbevelingen zijn besproken met de jury- en organisatie en enkele hiervan zijn 

geïmplementeerd. 

Barry vult aan dat het rapport en normering nog eens doorgenomen zou moeten worden 

en eenvoudiger en concreter geformuleerd. Dit zal samen met de juryleden vastgesteld 

moeten worden. 

Ook vraagt Rob om de traktaties na de opgieting te schrappen. Hierover wordt 

gesproken. De traktatie valt buiten de beoordeling. Het is een vrije keuze of je er veel 

werk van maakt. De aanwezigen vinden dat dit gehandhaafd kan blijven.  

 

Sluiting 

John sluit de vergadering en wenst iedereen nog een gezellige avond toe. 

 

 

 

 


